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Kære medlemmer, venner og sponsorer. 

 

1. Vi har indgået en meget fin skriftlig aftale med Lyø 

Menighedsråd. Menighedsrådet har fået råderet over 

”eksercérpladsen” og vi har så til gengæld fået lov til at benytte 

”græsplænen” til enkeltstående arrangementer. I bestyrelsen synes vi 

det er en fin aftale og håber den vil være til glæde for begge parter. 

 

2. Som nogle af jer vil vide, så er vi i gang med at samle midler til en 

ombygning/renovering af vores gamle skole. Renoveringen er 

nødvendig alene fordi vi som det er nu bruger alt for meget olie og 

el. Huset er gammelt og isoleringen er ikke god. I dag er der kun 

isoleret mod tag, der er stort set ikke nogle af yder væggene der er 

isoleret. Samtidig blev vi under sommerens lynnedslag på øen, 

opmærksomme på at el nettet i bygningen er af den gode gamle slags 

med stofledninger. Vi har også stadig det afgørende punkt omkring 

penge til den daglige drift, det skal løses. 

 

3. Cafe eller bolig på 1 salen, det er de 2 muligheder der er for at vi 

kan få finansieret den daglige drift/vedligehold. I den forbindelse har 

vi allieret os med arkitekt Torben Bo Hansen og fondrejser Claus 

Jensen. Torben har udarbejdet tegninger, skitser og overslag både så 

vi kunne få ideer men også så de ting kunne bruges af Claus i hans 

ansøgninger. De 2 arbejdede meget hurtigt så ansøgningerne kom af 

sted til de tidsfrister der var hos de forskellige fonde. Og.. vi har fået 

positive tilsagn på støtte. 

 

 



4. Status på fondsstøtten, er som følger: 

Småøernes Aktionsgruppe (LAG):     500.000 kr 

LAG Faaborg-Midtfyn:      250.000 kr 

Fionia Fond:        50.000 kr 

Den Nationale ø-støttepulje:     300.000 kr 

Real Danica   1.000.000 kr 

Det vil sige at vi dd har fået tilsagn om 2,1 mil kr hvilket jo er meget 

meget positivt. Af ovenstående støttemidler er de 300.000 øremærket 

cafe byggeriet. De resterende er ikke specielt øremærket bortset fra at 

Torben og Claus jo skal honoreres for deres store arbejde, og der vil 

også være udgifter (og problemer) med hensyn til 

mellemfinansiering idet beløbene først frigives når den ting de er 

givet til står færdig.  

5. I bestyrelsen synes vi det er vigtigt at vi kommer i gang, både fordi 

vi så håber at kunne få f.eks. cafeen i gang allerede nu til denne 

sæson 2012, og selvfølgelig også fordi nogle af tilsagnene er 

tidsbegrænsede. Derfor har bestyrelse og formand besluttet at vi 

skynder os at få sendt papirer ind til en byggetilladelse, samt for 

udarbejdet detailmateriale så vi kan hente tilbud hjem på arbejdet. 

6. Det offentlige toilet er noget vi skal have en god og fornuftig aftale 

med kommunen omkring. Derfor kommer der et par af kommunens 

folk over og ser på sagerne sammen med bestyrelsen. Ud fra den 

snak håber vi at kunne få en aftale i stand omkring de faktiske 

udgifter hvor vandet er en stor post, nu prisen er kommet op på i alt 

65 kr/m3 (ind og ud). Men vi vil også prøve at få en snak om en 

modernisering så toiletterne bliver tidsvarende. 

7. Og så er det tiden for indbetaling af 2012 kontingent. Lad 

det være sagt straks: Kassen er ved at være tom og bunden ses 



tydeligt. I marts skal vi have købt endnu 1000 l olie og det har vi 

først penge til når der kommer kontingenter ind. Som sædvanlig må I 

allerhelst benytte foreningens konto 0828-002493268 og kassereren 

bliver meget glad hvis I lige skriver hvem det indbetalte beløb 

dækker for, det gør arbejdet meget nemmere siger han. Det kan også 

i år lade sig gøre at indbetale hos vores købmand Palle Volder som 

også i denne retning er meget hjælpsom. Kontingentet er 125 kr per 

person eller 200 kr for husstanden i hele 2012.  

 

På forhånd tak. 

 

Bestyrelsen 


